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•  Ökning av omsättningen med 26 procent till 39 miljoner kronor
•  Ökning av orderingången med 23 procent till 46 miljoner kronor
•  Resultatet efter finansnetto uppgick till 3,9 (5,0) miljoner kronor
•  Lansering av produkt med WAP - funktionalitet

Resultat och finansiell ställning
Inledningen av kvartalet präglades av en svag orderingång och fakturering. Insatserna
med anledning av årtusendeskiftet har medfört att upphandlingen av projekt fördröjts.
Under slutet av perioden noterades en förbättring av orderingång och fakturering
främst i Sverige och Danmark.
Novotek-koncernen redovisar för perioden 1 januari till 31 mars 2000 ett resultat före
goodwillavskrivningar på 4,3 (5,0) miljoner kronor.
Bruttomarginalen blev 10,4 (16,3) procent.
Resultatet efter finansnetto uppgick till 3,9 (5,0) miljoner kronor.
Koncernens omsättning ökade under perioden med 26 procent till 38,8 (30,9) miljoner
kronor.
Orderingången ökade med 23 procent till 46,1 (37,4) miljoner kronor.
Under kvartalet var kassaflödet – 2,1 (7,0) miljoner på grund av investeringar i
förvärv och anläggningar. Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt
positivt.
Likvida medel uppgick till 63,0 (23,6) miljoner kronor.
Soliditeten ökade till 63,6 (29,9) procent.

Viktiga händelser under första kvartalet

Förvärv
I början av januari förvärvades Convident Automation AB. Bolaget ingår i koncernen
från och med den 1 januari 2000 och är huvudsakligen verksamt inom Industriell IT
och automation för verkstads- och läkemedelsindustrin.
Företaget är marknadsledande på datoriserade bildbehandlingslösningar.
Företaget har 11 anställda och finns i Malmö. Omsättningen på årsbasis är ungefär 15
miljoner kronor.
Förvärvet förväntas ge en positiv resultatpåverkan redan innevarande år.
Bolaget har under våren bytt namn till Novotek Convident AB.



Nya produktlanseringar tillsammans med Ericsson och Ascom Tateco
På världens största IT mässa, Cebit i Hannover, visades både hos Ericsson och Ascom
Tateco, en Novotek-utvecklad applikation som möjliggör informationsutbyte mellan
industriella IT system och DECT-telefoner. DECT-telefoner har i stort sett samma
funktionalitet som WAP-telefoner men används lokalt inom ett begränsat geografiskt
område.
Intresset från marknaden var mycket stort och introduktionen följs nu upp med en
landsomfattande seminarieturne.
På Danmiljömässan i Danmark visade Novotek motsvarande system men utvecklat
för WAP-telefoner med motsvarande stora intresse.

Intressanta order
Under 1999 levererade Novotek framgångsrikt ett MES – system till Lego i Danmark.
Denna anläggning styr och övervakar produktionen av Lego-klossar.
I anläggningen finns 130 datorer kopplade till 800 gjuterimaskiner.
Varje år produceras 14 miljarder klossar.
Vidare finns funktioner för datauppsamling av körtid, stopptid, produktion,
omställningstider och väntetider. Rapportering och långtidshistorik är också viktiga
parametrar.
På samtliga PC som finns inkopplade på Legos Intranet kan data hämtas från
produktionen på vanliga Internetläsare. Genom att använda standardläsare som
Internet Explorer eller Netscape behövs ingen separat installation av programvara i
varje PC utan alla som på något sätt surfar och har rätt att hämta och lämna
information till produktionen kan göra det.
Anläggningen kördes igång i full drift vid årsskiftet och redan i slutet av kvartalet fick
Novotek en ny beställning på  en likadan anläggning för en Legofabrik i Schweiz.
Detta är ett typisk exempel på hur den nya ekonomin kan effektivisera den gamla.
Ny teknologi användes för att effektivisera en gammal  tillverkningsprocess.
I USA har man börjat benämna dessa lösningar  e-Commerce for Manufacturing.

Novotek har fått order på att datorisera hela vattenförsörjningen i Berlin.
Trettio datorer skall styra och kontrollera samtliga anläggningar. Datorerna skall
förbindas i ett nätverk. I leveransen ingår också omfattande statistiska beräkningar
och rapporter såväl som program för att optimera driften.

Novotek Cogency har tillsammans med Tetra Pak fått en order att datorisera en
diskcentralanläggning på Arlas mejeri i Örebro.

Novoteks finska dotterbolag Dosesoft har tillsammans med Siemens fått en order att
leverera ett datorbaserat mät- och övervakningssystem till ett kärnkraftverk, TVO.
Utrustningen skall lagra en stor mängd data snabbt och sedan skall rapporter utarbetas
rörande driften.  Systemet är dubblerat för att öka tillgängligheten.

Personal
Antalet anställda har under perioden ökat med 14 personer huvudsakligen inom
försäljning och konsultverksamhet.
Räknat sedan ett år tillbaka har personalstyrkan ökat från 75 till 120 personer eller en
ökning med 60 procent.



Moderbolaget
Nettoomsättningen uppgick under perioden 1 januari – 31 mars 2000 till 0,6 (0,8)
miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,2 (0,5) miljoner
kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 47,6 (1,3) miljoner
kronor.

Utsikter
Inledningen av första kvartalet år 2000 har till en viss del präglats av att
upphandlingen av nya projekt fördröjts. Antalet förfrågningar har dock succesivt ökat
under perioden. Novotek har idag ett konkurrenskraftigt utbud av moderna och
kraftfulla lösningar på marknaden.
Genom den goda likviditeten är Novotek väl rustat för ytterligare förvärv, fortsatt
utbyggnad av verksamheten och nya utvecklingsprojekt.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport för perioden januari – juni år 2000 avges den 16 augusti 2000.

Malmö 26 april 2000

Novotek AB (publ)
Göran Andersson
VD och koncernchef

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.



Novotek AB
Verksamheten
Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT, vilka
effektiviserar kundens informationshantering. Genom ingående kunskaper om
kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera
tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt konsulttjänster, tillhandahålla
systemlösningar som

* integrerar hela eller delar av kundens befintliga automationssystem eller

* integrerar kundens automationssystem och dennes övriga datasystem i ett
övergripande, integrerat informationssystem, så kallat Manufacturing
Execution Systems (”MES”). Numera ofta även benämnd e-Commerce for
Manufacturing.

Härutöver levererar Novotek enskilda programvaror, både egenutvecklade och
tredjepartsprodukter samt system för exempelvis processreglering och maskin- och
robotstyrning.
Novotek-aktien noteras på OM Stockholmsbörsens O-lista från juni 1999.

Novotek AB
Box 16014
200 25 Malmö

Tel : 040-6718900
Fax:  040-947617
www.novotek.se
info@novotek.se

http://www.novotek.se/


Koncernens resultaträkningar
Belopp i miljoner kronor jan-mars 2000 jan-mars 1999 helår 1999
Omsättning 38.8 30.9 126.8
Rörelsekostnader -34.8 -25.9 -106.5
Resultat före avskrivningar 4.0 5.0 20.3

Avskrivningar anläggningstillgångar -0.3 -0.1 -0.5
Avskrivningar goodwill -0.4 0.0 0.1
Resultat efter avskrivningar 3.4 5.0 19.9

Finansiella intäkter 0.6 0.2 1.4
Finansiella kostnader 0.0 -0.2 -0.1
Resultat efter finansiella poster 3.9 5.0 21.2

Skatt -1.2 -1.6 -4.6
Minoritetsandel -0.2 0.0 -0.3
Resultat efter skatt 2.5 3.4 16.3

Koncernens balansräkningar
Belopp i miljoner kronor 2000-03-31 1999-03-31 1999-12-31
Anläggningstillgångar exklusive goodwill 3.8 1.0 3.4
Goodwill 12.8 0.3 11.2
Övriga omsättningstillgångar 9.2 4.1 7.3
Kundfordringar 20.8 19.0 24.8
Kassa, bank och kortf plac 63.0 23.6 65.1
Summa tillgångar 109.6 48.0 111.8

Eget kapital 69.7 14.3 67.7
Minoritetsintressen 1.1 0.9
Negativ goodwill 0.8 1.1 0.9
Räntebärande skulder 0.1 0.0 0.1
Icke räntebärande skulder 37.9 32.5 42.1
Summa eget kapital och skulder 109.6 48.0 111.8

Nyckeltal
Belopp i miljoner kronor jan-mars 2000 jan-mars 1999 helår 1999
Bruttomarginal % 10.4 16.3 16.0
Rörelsemarginal % 8.7 16.0 15.7
Nettokassa 63.0 23.6 65.1
Soliditet % 63.6 29.9 60.5
Medelantal anställda 118.0 72.0 76.0
Antalet anställda vid periodens slut 120.0 75.0 106.0

Koncernens kassaflödesanalyser
Belopp i miljoner kronor jan-mars 2000 jan-mars 1999 helår 1999
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1.1 7.4 21.7
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3.2 -0.4 -13.9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0.0 0.0 40.6
Periodens kassaflöde -2.1 7.0 48.4

Data per aktie
jan-mars 2000 jan-mars 1999 helår 1999

Antal aktier vid periodens slut 10.600.000 8.400.000 10.600.000
Vinst per aktie efter schablonskatt, kronor 0.23 0.40 1.54
Eget kapital per aktie, kronor 6.58 1.71 6.38


